
Förhandsinformation om Konsumentkrediter

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentinformation 

utformats.

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande.

Uppgifterna återger korrekt erbjudandet kreditgivaren skulle lämna 

under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att 

sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar

Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för

Denne att bevilja krediten

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

AvidaKredit

1 Kreditgivarens namn ock kontaktuppgifter

Kreditgivare Avida Finans AB, 556230-9004

Adress Box 38101 100 64  Stockholm

Telefon 08 – 564 20 100 

Webbadress www.avida.se

2 Beskrivning av huvuddragen i produkten

Typ av kredit Personkredit utan säkerhet, annuitet med rörlig ränta

Kreditbelopp 10 000 kronor  –  300 000 kronor

Villkoren för kreditutnyttjandet Krediten kan utnyttjas helt eller delvis

Om kredit beviljas signeras kreditavtalet 

elektroniskt och uttag kan sedan göras 

senast 2 bankdagar senare

Kreditavtalets löptid Minst 1 år och maximalt 15 år.

Avbetalningar Kreditbeloppet återbetalas genom fasta månatliga betalningar inklusive ränta o avgifter. 

Den månatliga betalningen beräknas efter beviljat kreditbelopp, individuell fastställd

räntesats och avgifter samt överenskommen återbetalningstid, upp till 15 år. 

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna

räntor, avgifter och dröjksmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

Det totala beloppet kredittagaren ska betala

Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen nedan som är baserade på den

lägsta nominella årliga räntesatsen om 5% respektive den högsta nominella räntesatsen på 23%. 

Vi ber dig observera att räntesatsen på din kredit kan vara annorlunda innebärande att det belopp 

som du ska betala kan avvika från exemplen.

Ränta 5%

Lånebelopp 2 år 5 år 10 år 15 år

50 000,00 2 193,57 943,56 530,33 395,40

100 000,00 4 387,14 1 887,12 1 060,66 790,79

150 000,00 6 580,71 2 830,69 1 590,98 1 186,19

200 000,00 8 774,28 3 774,25 2 121,31 1 581,59

250 000,00 10 967,85 4 717,81 2 651,64 1 976,98

300 000,00 13 161,42 5 661,37 3 181,97 2 372,38

Ränta 23%

Lånebelopp 2 år 5 år 10 år 15 år

50 000,00 2 618,67 1 409,52 1 067,74 990,83

100 000,00 5 237,33 2 819,05 2 135,48 1 981,66

150 000,00 7 856,00 4 228,57 3 203,22 2 972,50

200 000,00 10 474,66 5 638,09 4 270,96 3 963,33

250 000,00 13 093,33 7 047,62 5 338,69 4 954,16

300 000,00 15 711,99 8 457,14 6 406,43 5 944,99

Det totala beloppet beräknas på det beviljade kreditbeloppet, plus ränta och avgifter samt vilken 

återbetalningstid krediten löper med.

Det totala belopp som ska betalas framgår av exemplen nedan som är baserade på den lägsta

nominella årliga räntesatsen om 5% respektive den högsta nominella räntesatsen på 23%. 

Vi ber dig observera att räntesatsen på din kredit kan vara annorlunda innebärande att det belopp 

som du ska betala kan avvika från exemplen.

http://www.avida.se/


Totala beloppet

Ränta 5%

Lånebelopp 2 år 5 år 10 år 15 år

50 000,00 52 645,66 56 613,60 63 639,30 71 171,34

100 000,00 105 291,34 113 227,20 127 278,66 142 342,20

150 000,00 157 937,01 169 841,08 190 917,60 213 514,20

200 000,00 210 582,66 226 454,80 254 557,20 284 685,68

250 000,00 263 228,32 283 068,48 318 196,59 355 856,40

300 000,00 315 874,01 339 682,20 381 835,88 427 028,40

Ränta 23%

Lånebelopp 2 år 5 år 10 år 15 år

50 000,00 62 847,97 84 571,20 128 128,70 178 349,40

100 000,00 125 695,92 169 142,82 256 257,34 356 698,80

150 000,00 188 543,87 253 714,20 384 386,06 535 049,12

200 000,00 251 391,84 338 285,40 512 514,74 713 398,95

250 000,00 314 239,83 422 857,08 640 642,80 891 748,49

300 000,00 377 087,76 507 428,40 768 771,60 1 070 098,20

Räntesatsen är individuell. Den räntesats som

erbjuds samt effektiv ränta och totala kostnaden för krediten anges på kreditavtalet

OBS! Beloppet är preliminärt och beräknat efter nuvarande räntesats, avgift och amorteringsbelopp.

Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir.

3 Kreditkostnader

Kreditränta    Krediten löper med rörlig ränta mellan 5,00% och 23,00% på vid varje tid utestående belopp

och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader

Räntan beräknas dag för dag.

Ändring av krediträntan kan även ske 

i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska 

beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren 

inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades

Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten enligt Allmänna villkoren  senast när 

senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post 

e-post eller via hemsidan www.avida.se förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske 

vid nästa avisering.

Effektivränta

Det sammanlagda beloppet av Effektivränta enligt lag vid 100 000 kr och en löptid på 5 år är 10,09% beräknad på exempelräntan 9%.

räntor och andra kostnader 

för en kredit uttryckt som en årlig ränta Räntesatsen är individuell. Den räntesats som erbjuds samt effektiv ränta och totala kostnaden för krediten

anges på kreditavtalet.

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den 

enligt villkoren i marknadsföringslagen, obligatoriskt

att ingå avtal om

 -en försäkring som säkrar krediten Nej

 -någon annan kompletterande tjänst Nej

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Uppläggningsavgift: 400 kr

Årsavgift:200 kr

Aviseringsavgift med Autogiro: 10 kr

Kostnader i samband med försenade betalningar Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till 

och tebliven betalning kan medföra att kreditgivaren ull betalning sker är den för krediten gällande

har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid räntesatsen jämte tillägg på 12%

Förseningsavgift på 100 kr

Påminnelseavgift på 60 kr. I förekommande fall tillkommer 

inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden



4 Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Avida 

lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då 

Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation 

kommit Kredittagaren till handa. 

Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid 

Sökning i en databas Kredigivaren inhäntar kreditupplysning från UC AB samt Bisnode Kredit AB

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste

Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen

Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt

Gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal

Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig 

att ingå kreditavtal med kredittagaren.

Kreditbeslut Kredittagaren har rätt att få ett eventuellt avslag på kreditansökan motiverad.

Denna information gäller fr o m 2016-02-01 till dess den ersätts av senare daterad blankett på hemsidan www.avida.se


